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Møtereferat fra FAU ved Mogreina skole 
 

Dato: 19/3-19 
Tid: Kl. 19-21 
Sted: Mogreina Skole 

 
 

 

SAKSLISTE 

 

Sak nr. 35/19 – Godkjenning av referat 
Sak nr. 36/19 – Foredrag + foreldremøte 
Sak nr. 37/19 – Bildedeling/klassens FB 
Sak nr. 38/19 – 17. mai 
Sak nr. 39/19 – Foreldreundersøkelsen 
Sak nr. 40/19 – Trivselsdager 
Sak nr. 41/19 – Andre møter 
Sak nr. 42/19 – Eventuelt 
  
 

 

 

 

 

Sak nr.: 35/19: Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 

 

Sak nr.: 36/19: Foredrag + foreldremøte 

Barnevakten skal ha foredrag 3. april på skolen. Invitasjon er sendt ut på transponder, blir sendt ut ranselpost 

og påminning på transponder neste uke. 

Forslag om at skolen legger ut en sak på deres side i etterkant og at det blir kontakt med avis for å få laget en 

sak om dette. May Helen og Sander har ansvar for dette. 

 

Det er gjennomført foreldremøte i de fleste klasser. Flere klasser som har tatt opp nettbruk ift. spisepausene 

på skolen og FAU leder følger dette opp med skolen. 

 

Alle nåværende FAU/klassekontakter må sende mail til sekretær om hvem som er valgt for neste 

skoleår. 

 

Sak nr. 37/19: Bildedeling/klassens FB 
Det har vært noen uheldige saker rundt å dele bilder på internsidene til klassene. 

Det er lover/regler rundt dette som må følges, men en lukket side er i en «gråsone». FAU mener at alle må 

være varsomme med bildedeling. FAU ber om at det legges til et pkt. 7: All publisering av bilder skal følge 

     

  God læring i 

        trygge  

    omgivelser 
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personopplysingsloven. 

 

Sak nr.: 38/19: 17.mai 

Lister over vakter er i omløp. Det er ikke nok foreldre i 3. og 4. trinn til å dekke alle vaktene. 17 mai 

komiteen kommer tilbake til vakter etter at de har tatt runden i 3. og 4. trinn. 

Det meste er i rute! 

 

NB! Klassekontaktene har ansvar for sin klasse på 17. mai. Det må være minst 2 stykker pr. klasse. 

 

Sak nr.: 39/19: Foreldreundersøkelsen  
Undersøkelsen viser blant annet at foreldre ikke kjenner til hvordan mobbing blir behandlet på skolen. Dette 

overrasker skolen og rektor/skolen ønsker forslag på hvordan dette kan formidles.  

Foreldreundersøkelsen kom på et sent tidspunkt i fjor og det oppfordres til å legges tidligere på året. 

Viktig at skolen formidler til foreldrene hva som kommer ut av undersøkelsen og hva resultatet blir brukt til. 

 

Sak nr.: 40/19: Trivselsdager 
Det blir trivselsdager på skolen til høsten. Skolen inviterer til innspill på hva dagene skal inneholde. 

 

Sak nr.: 41/19: Andre møter 

Forebyggingsuke i 5. trinn i uke 14 ifb. Psykisk helse. 

Det blir bordtennisturnering til våren! 

 

Sak nr.: 42/19: Eventuelt 
Diskusjon vedr. lekser og at det er foreldre som har tatt dette opp med noen fau representanter. Leder 

henstiller til at foreldrene må ta dette opp med den enkelte klasselærer før det evt. kan komme inn for fau. 

 

 

 

Neste møte i FAU: 9/4 kl. 19.00 

 

Referent: Trond Berge 


